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Wijchen schaatst (gladde gymles) 2022 

 
Afgelopen week zijn alle groepen 3 t/m 8 van de 

Trinoom naar de schaatsbaan geweest om daar lekker 

te schaatsen met de eigen groep. Er werd volop 

geschaatst, gelachen en we hebben elkaar ontzettend 

goed geholpen op de ijsbaan. Het was een fantastisch 

evenement. De kinderen, hulpouders en de 

leerkrachten hebben er ontzettend van genoten. 

 

Een speciaal dankwoord willen wij richten tot de ouders/verzorgers die als 

begeleider van zijn/haar klas zijn mee geweest naar de schaatsbaan. Hartstikke bedankt 

voor jullie enthousiasme en tomeloze inzet. 

 

Op naar volgend jaar! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dank je wel! 

 
Leerlingen, ouders, verzorgers, oma’s en opa’s en alle 

anderen die mee ingezameld hebben;  namens de 

Voedselbank en Stichting High Hopes, heel erg bedankt voor alle levensmiddelen en 

verzorgingsproducten die de afgelopen 2 weken door jullie zijn meegenomen. Uiteindelijk 

zijn er zo’n 60 kratten vol opgehaald! 

 

https://voedselbankwijchen.nl 

https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-277663689390599/ 

https://www.instagram.com/stichting_high_hopes/ 

 

Dank je wel allemaal! 

 

 

http://www.trinoom.nl/
https://voedselbankwijchen.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-277663689390599/
https://www.instagram.com/stichting_high_hopes/
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Berichten vanuit de OR: 

 

- Ouderbijdrage 

Afgelopen heeft woensdag heeft de OR een herinneringsmail verstuurd inzake de 

ouderbijdrage. Het kan zijn dat deze in uw spam/ongewenste mail terecht is gekomen. 

Bij deze vriendelijk het verzoek hier aandacht voor te hebben.  

 

- Kascontroleur gezocht 

Zoals elk jaar moeten aan het begin van het nieuwe schooljaar de kasboeken van de 

Ouderraad worden gecontroleerd. Dit gebeurt door één kascontroleur van het vorige jaar 

en één nieuwe. Voor de aanstaande kascontrole in oktober/november zoeken we nog een 

vrijwilliger die dit klusje voor twee jaar op zich wilt nemen. In overleg met beide 

controleurs wordt een afspraak 's avonds gepland waarbij ze, tezamen met de 

penningmeester (via Teams), kijken naar de inkomsten en uitgaven van het afgelopen 

schooljaar. De tijdsinvestering is gering (ca. 1,5 uur per avond). 

 

Heb je interesse in het verkrijgen van meer inzicht in wat en hoe de ouderraad financiert 

en wat er dus met de vrijwillige ouderbijdragen gebeurt, stuur dan een mailtje 

naar trinoom.orpenningmeester@kansenkleur.nl. 

  
 

 

Op tijd naar school 

 

De afgelopen weken constateerden wij dat er veel kinderen te laat komen. Wij willen u 

vragen uw kind echt op tijd naar school te brengen/sturen. Het is voor de hele klas 

prettig als de ochtend compleet met alle kinderen in de groep start.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een goede vakantie toe en zien de 

kinderen graag de 9e weer! 
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